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COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY 

B.A. Honours 5th Semester Examination, 2019 
BENGALI 

আধুিনক বাংলা কিবতা 
CORE-11 (CCBNGH11) 

সময় : ২ঘ া পূণমান : ৪০ 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশ কের।  
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

১। িনmিলিখত েয-েকােনা দশিট  pে র উtর দাওঃ ১×১০ = ১০
(ক) ‘েমঘনাদবধ কাব ’ কী ধরেনর মহাকাব  ? 
(খ) েপtাকীয় সেনট pধানত ক’িট ভােগ িবভk ?
(গ) বাংলায় েলখা একিট সাথক পtকােব র নাম েলেখা।
(ঘ) এkেpশিনজেমর বাংলা pিতশb কী ? 
(ঙ) ‘িলিরক াল ব ালাডস ্ ’ কত ী ােb pকািশত হয় ?
(চ) খ কাব  কােক বেল ? 
(ছ) গীিতকিবতা কােক বেল ? 
(জ) নােদর আিল কী েদখােত িনেয় যাবার কথা বেলিছল ?
(ঝ) রমজািন সাঁেঝ নানী কী ভােজন ? 
(ঞ) ‘লাসকাটা ঘর’ – শbিটর অথ কী ? 
(ট) ‘dরn ষাঁেড়র েচােখ েবঁেধিছ লাল কাপড়’ – েকান কিবতার লাইন ?
(ঠ) ‘িবষাদ িসnু’ কার রচনা ?
(ড) িলেমিরেকর সংjা েলেখা।
(ঢ) ‘মেন ভািব মিুk বুিঝ কােছ এল’ – েকান কিবতার লাইন ?

  
২। িনmিলিখত েয-েকােনা একিটর  ওপর সংিkp টীকা েলেখাঃ ৫×১ = ৫

(ক) হাইk 
(খ) গীিতকাব  
(গ) প ারিড। 

  
৩। িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১ = ১০

(ক) ‘বnীর-বnনা’ কিবতার মূল ভাব দৃ াnেযােগ ব াখ া কেরা।
(খ) িরয়ািলজম সmেক িবশদ আেলাচনা কেরা। 
(গ) kািসিসজম সmেক যা জােনা েলেখা। 

  
৪। িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১৫×১ = ১৫

(ক) ‘আট বছর আেগর একিদন’ – কিবতায় কিব যা বলেত েচেয়েছন তা িনেজর ভাষায় আেলাচনা কেরা। 
(খ) ‘েকউ কথা রােখিন’ – কিবতািটর ভাববst িবে ষণ কেরা।
(গ) েরামািnিসজম ও সুরিরয়ািলজেমর মেধ  িমল ও অিমল িনrপণ কেরা।

 ——×—— 
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COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY 

B.A. Honours 5th Semester Examination, 2019 

BENGALI 
(আধুিনক বাংলা উপন াস) 

CORE-12 (CCBNGH12) 
সময় : ২ঘ া পূণমান : ৪০ 

পা s সংখ া pে র পূণমান িনেদশ কের।  
পরীkাথীরা যথাসmব িনেজর ভাষায় িনিদ  শbসীমার মেধ  উtর কিরেব। 

১। িনmিলিখত য- কােনা দশিট  pে র উtর দাওঃ ১×১০=১০
(ক) একিট বাংলা আtজীবনীমূলক উপন ােসর নাম লেখা।
(খ) কিপলার রবািড় কাথায় িছল ? 
(গ) আ িলক উপন ােসর dিট বিশ  উেlখ কেরা।
(ঘ) dিট আtজীবনীমূলক উপন ােসর নাম কেরা। 
(ঙ) ‘ দব চরখাটােক এখিন টান মের ফেল’ – কার উিk ?
(চ) ক, কােক ‘মাছপাতির’ বেল ঠা া কেরন ? 
(ছ) dিট বাংলা মনsািttক উপন ােসর নাম কেরা। 
(জ) ‘িগন ্  িতিমলাও’-এর অথ কী ? 
(ঝ) ছাটগেlর ‘cড়াn মুহূত’ (Climax) বলেত কী বােঝা ?
(ঞ) ‘dিখয়ার kিঠ’ উপন াসিট কান ্   পিtকায় pথম ছাপা হেয়িছল ?
(ট) dিখয়ার kিঠ gােম ক pথম মdুার pচলন কেরিছেলন ?
(ঠ) বাংলায় লখা dিট রামাn জাতীয় রচনার নাম কেরা।
(ড) কাঁকr, সরকাের কান ্  িবভােগ চাকির করার সুেযাগ পায় ?

  
২। িনmিলিখত য- কােনা একিট  িবষেয় টীকা লেখাঃ ৫×১=৫

(ক) চতনাpবাহ রীিতর উপন াস
(খ) ময়না dীপ 
(গ) দিহভাত gােমর তলী বৗ।

  
৩। িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১০×১=১০

(ক) রামাn কােক বেল ? একিট বাংলা রামােnর সাথকতা িবচার কেরা।
(খ) আtকথনমূলক উপন ােসর সুিবধা এবং অসুিবধাgিল কী কী ? এই রীিতেত লখা একিট বাংলা উপন ােসর 

িশlরীিত িবে ষণ কেরা। 
(গ) ছাটগেlর সংjা িনrপণ কের িবষয় অনযুায়ী ছাটগেlর িণিবভাগ কেরা।

  
৪। িনmিলিখত য- কােনা একিট  pে র উtর দাওঃ ১৫×১=১৫

(ক) আ িলক উপন াস িহসােব ‘পdানদীর মািঝ’র সাথকতা িবচার কেরা।
(খ) ‘জাগরী’র চারিট চিরেtর মেধ  মা চিরেtর অndnd ও বদনা সবেচেয় বিশ’ — মnব িট আেলাচনা কেরা। 
(গ) ‘dিখয়ার kিঠ’ উপন ােস কােলা িপচ রাsা িনমােণর ফলrিতেত dিখয়ার kিঠ gােমর 

আথ-সামািজক পিরিsিত কীভােব পিরবিতত হেয় যােc তা আেলাচনা কেরা। 
 ——×—— 

 


